MONTAGE HANDLEIDING KRAIBURG KOEMATRAS
COMFORT

Montage stapsgewijs
Geraamte monteren per koe-eiland:
• Op 2 cm afstand van de achterkant van de boxen de rubberstrook monteren met rvs
slotschroeven 6 x 40. (h.o.h. ± 30cm).
• Aan de voorkant en het linker- en rechter uiteinde van het koe-eiland de hardhouten latten
monteren met rvs slotschroeven 6 x 60 (h.o.h. ± 50cm).
• Zorg er bij de maatvoering voor dat deze passend is voor het schuimrubber. Hierbij moet ervoor
gezorgd worden dat aan het schuimrubber ± 0.5cm ruimte wordt gegeven aan zowel de voorals de achterkant. Slotschroeven voorboren met 5,5mm boor en vastslaan met een hamer.
Schuimrubber neerleggen:
• De pvc folie onder het schuimrubber leggen en het schuimrubber inpakken met de folie. Doe
dit niet te strak en let hierbij op dat de naar voren te vouwen flap bij de achterpoten niet
groter is dan 50 cm (in de praktijk is namelijk gebleken dat de koe bij gebruik van de
koematras met een langere flap de folie en daarmee ook het schuimrubber omhoog trekt). Folie
waarnodig vastplakken met plakband, zodat deze op zijn plaats blijft voor montage van de
rubber toplaag.
Rubber toplaag aanbrengen:
• De rubber toplaag mooi vlak en strak trekken. Ten opzichte van de rubberstrook aan de
achterzijde moet de rubber toplaag hierop ± 1 cm naar voren worden aangebracht.
• Rvs bevestigingsstrippen met rvs schroeven 5 x 30 op de rubber toplaag in het houten geraamte
aan de voorkant en de zijkanten monteren. De strippen moeten vlak op het rubber liggen, zodat
bij het vastzetten de zijkanten in het rubber drukken.

•

Indien de koeien de rubber toplaag omhoog lopen of met hun neus omhoog duwen, één
schroef per box monteren aan de achterkant (in de praktijk is gebleken dat dit bij 90%
van de gevallen niet nodig is)
Veel succes met de montage en uw aankoop van de Koematras Comfort.

